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Pajauta 
Lizdeiko Duktė arba Lietuva XIV metašimtyj. 

Istoriškas Romanas 

Išguldė Jonas Montvila. 

(Tąsa). 
žmogui, kuris prapuldė mus visus, ir kasžin dar kokių 
nelaimių bus priežastimi! 

Pačios sau k iltos — atsakė aštriai Alena. — 

Kaip gilima buvo ant tiek užsimiršti? Gero gimimo ir 
gerai i-auklėta mergina, kad susineš'ų su vyru, su ku- 
rėjų, kurį šventinyčia ant visados atskyrė nuo pasaulio! 
Tiktai nesuprantu, ka p tokis žmogus galėtų patraukti, 
nesakau jau Krivių krivaičio dukterį, bet prasčiausią 
merginą? Mano mergele, galima pamislyti, kad gerai 
žinojai jo padėjimą; pasakyk nors, ar jisai tave mylėjo? 

— Ką-gį ant to galėčiau atsakyti ? —kalbėjo 
užraudus nuleis lama aki3 — ar reikia, kad savo nelai- 
mėj ir apie tai abejočiau ? Musu kaltės ir klaidos randa 
si ne mumyse, bet skirtume tikėjimo; aš vienok jam no 

riai atleidžiu; kas jis nebūtų, gailiuosi jo, nes jisai vis- 
ką, ką darė, mintijo, kad daro kogeriausia. 

— Klysti! — pertraukė Alena. — Jis tave vilio 
jo, žinodamas, kad vilioja; jis tave niekad nemylėjo, ji- 
sai negalėjo mylėti. 

— O ne — tvirtai tarė mergina — jo širdis dėl- 
manęs buvo jautri. Kad jo jausmai nebūtų tikri, butų 
apleidęs mus, nepasakęs kuomi esąs; bet jo širdis nega- 
lėjo perkęsti vyliaus. Matau dar jo susijudinimą, matau 

nykstančius ant lupų žodžius, kuria s bijojosi mane iš- 
gązdinti, o nors baisų smūgį uždavė mano tėvui savo 

prisipažinimu, aš vis matau tą, kad jis mylėjo mumis ir 
godojo. 

— Ištie3, turėjo labai gailėtis, vienok pametė — 

išjuokianc ai. 
— T.ktai piktas žmogus negili pasišvęsti dėl tė- 

vynės — atsakė Pajauta. 
— Ypač j ligų toje tėvynėje randasi gražybė, 

dėlei kurios naujas karžygis turėjo tiesą sudrevinti ga- 
lingos tautas tikybą. 

— O ponia, kaip skaudžiai draskai man širdį! — 

sušuko Pajauta. — Yra tat kita, dėl kurios nesibijojo 
užtraukti ant mųsų nelaimę ? Jaigu jau mus visai ap- 
leido, tegul nors tas piktas, kurį mums padarė, išeina 
jam ant laimės. 

— Džiaugkis, nelaiminga! džiaugkis, nes tau at- 

keršyta!— jautriai ją apglėbdama kalbėjo Alena. — 

Veltui jis ten nuvažiavo; ta, kurią jisai mylėjo yra pa 
pairta jau kitam. Žinok, kad manyje turi draugę nelai 

mės! Taip 37ra, kadaisia jisai man taipgi buvo mielas. 
Mų<ų tėvai jau rengė mųsų surišimą; nedėkiogis, aplei- 
do mane dėl tos pačios, dėl kurios pametė tave. 

— Gailiuosi jųsų — tarė stebėdamosi Pajauta, 
— bet ką pražuvę jų-tų viltys gali turėti su mųsų nelai- 
me? Jisai tiktai iš aplinkybių, iš noro su vilto mano tė 
vo liko mano sužiedotiniu; aš paliuosuoju jį nuo duoto 
žodžio ir veliju, kad užmirštų apie mus ant visados. 

— Nekalbėkime daugiau apie tai — tarė Alena, 
— niųsų nuomonės ne kados tame nesutiks. Pasakykie 
velyt, kokiu budu likai atskirta nuo tėvo ? 

— Į kelias savaites po išvažiavimo Jagailo Len 

kijon, tėvas su manim nusidavė į Lietuvos gilumą ap- 
žiūrėti nekurias vietas. Visur atralo naujas nusiminimo 

priežastis. Buvome tuomi ant Nemuno krantų, kada iš- 

girdome apie įsiskverbimą Lietuvon kryžiokų, kurie 
taip taiga apėmė Nemuno kraštus, kad męs vos spėjo- 
me iš:rūkti. Mano tėvas senai susidraugvvęs su kuni 

gaikščiu Danielium, ir jo namą skaitė geriausia slėpyne. 
Ir iš ikro radome jame viską, ką tik gali suteikti nelai- 

mingiems atviriausias svetingumas. Teisingai, iš to at- 

žvilgio turiu stebėtis jo gerai širdžiai, tuomi labiau, kad 

praeitėj męs jį gal užgavome. Kunigaikštis, užimtas 

daug a i medžioklėmis nei kariškais reikalais, apart to 
netikintis į jokius pavojus, nepai-ė rnųsų patarimo ap- 
ginkluoti rumus. Vieną dieną, kada didžiuma dvarėnų 
buvo užimta medžiokle, užpuolė kryžiokai. Nepamenu 
gerai, kur tuomet buvau, bet kad atsipeikėjau, pasiju 
tau ant arklio kryžioko rankose. Pirmiausia pamislijau 
apie tėvą ir pradėjau verkti; šiek tiek nurimau išgirdus 
balsą savo draugės, kuri, būdama ant arklio prie kito 
kryžioko, tikrino mane, kad priešas, ieškodamas tiktai 
pelno, nesigriebė nei ginklą. Prašvito mums viltis, ka- 
da pamatėme Danielių vejant's mus, kur s buvo ta p 
prisiartinęs, kad aiškiai girdėjome brangią užmokesnį, 
kurį siūlė už sugrąžinimą manęs, bet jo balsas neužilgo 
visai išnyko. Negaliu apsakyti, kaip baisiame buvau 

padėjime, ramiao mane tiktai toji gera moteriškė, kuri 
niekad manęs neapleido. Kryžiokas, g rdėjęs siulijimą 
už mane brangaus išpirkimo, apsiėjo su manim labai ge- 
rai. Ketvirtą dieną drauge su kitais pristatė mane čionai, 
kur gavau laimę sutikti jumis. 

Alena užtikrinėjo Pajautą apie savo prielanku 
mą. Nor.ints tas jos prie Traidėno pr sirišimas galėjo 
sukelti tiktai užvydėjimą lenkės, bet tas atvirumas ir 
nuolankumas lietuvaitės sukėlė šiokį tokį gailingumą ir, 
ramindama ją laimingesne ateite, užtikrinėjo, kad po jos 
globa net iri nieko bijotis. 

Taip sudrutinta Pajauta stengėsi kaip galėdama 
įtikti Alenai ir parodyti jai savo dėkingumą. Kuntoras 

-gi, nepavydamas nei savo priderysčių kaipo vado, vi- 

sokiais budais stengėsi jatikti Pajautai ir patraukti ap- 
linkinių lietuvių širdis. Karumenei savo iš lavė prisa- 
kymus apsieiti koger.ausia su šalies gyventojais. Gau 

šiai apdovanodamas paliuosuodavo savo suimtinius; kė- 
lė puikias puotas ir jose vaišino sukviestus kaimynus; 
lankė dievotas lietuvių žaisles, lenkėsi net prieš jų die 
vus; žodžiu, darė vieką, kas tik galėjo duoti suprasti 
žmonėms, kad tik jis vienas galėtų užimti vietą kuni- 

gaikščio, kuris juos apleido. Tokis jo pasielgimas pra- 
dėjo patraukti nekuriu lietuvių širdis. Daugelio didžiū- 
nų balsus turėjo jau už save; visi jame matė išgelbėtoją 
tikybos, ant kurios pakėlė ranką nedėkinga Gedimino 
giminė, ir jau kone visi mintijo, kad Pajautos meilė pa- 
darys jį vienu didžiausių dievų garbintoju ir užlaikyto- 
ju Lietuvos teisių. 

Bet visas tas saldžias svajones naikino Lietuvos 
pilįs: Vilnius, Trakai, Gardinas, Lida ir daugybė kitų. 
Amilonas žinojo kuntoro mierius; matė, kaip jis moka 
apmuilint žmonėms akis; kas arš:ausia, patėmijo, kad 

jau ir nekurios pilįs pradeda būti prielankiomis kryžio 
kui; nenorėjo tat erzinti jo puikybės, nudavė prielanku- 
mą jo sumanymams, bet visokiais budais stengėsi pra- 
tęsti viešą su juomi susijungimą, tikėdamasis neužilgo 
sulaukti Jagailo sugrįžimo. Kuntoras, užimtas vien 
meilinimo8i prie Paj tūtos, nesuprato jo minties. 

Perėjo jau kelios savaitės nuo atgabenimo Pa- 

jautos į bokštą, bet kuntoras dar nematė nuo jos jokio 
prielankumo. Liudnumu ir ašaromis atsakydavo ant vi- 

sų jo meilumų. Alena taip gi žinojo kuntoro mierius. 
Pykino tas kryžioko skverbimasis į vietą busiančio jos 
karaliaus, bet dar labiau erzino ją prisirišimas prie Pa 

jautos vado, kuris, paniekinęs jos patogumus, visus sa- 

vo jausmus viešai atidavė stabmeldei. Pradėjo tat išra 
dinėti įvairias priežastis, kad tik nedaleisti kuntorą ma- 

tytis su jija; kuntoras tat dar labiau užsidegė meile. 

Pagalios Alena, matydama, kad kuntoro prie savęs ne- 

patrauks, visą piktumą išliejo ant Pajautos, išreikšda- 
ma, kad negali nenužemindama savę3 ilgiaus laikyti 
merginos, su kuria taip artimus susinešimus turi pasi- 
šventęs vienuolynan jaunikaitis. 

Gailiai verkė nelaiminga mergina. Kaip galėda- 
ma ramino ją Tėvunienė, pasakodama, buk kunigaikš- 
tis Dantelius su tėvu neužilgo ji išvaduos, arba, kad 

gaus progą kaip nors dasigauti Vilniun, bet tas. mažai 
ką gelbėjo. 

V.si tie kuntoro pasielgimai labai nepatiko Mil- 

borgo preorui. Nelaikė jis už blogą gerą apsLj mą su 

žmonėmis, bet jautė, kad tas gerumas paeina ne iš mie- 

laširdingumo Sundsteino, ir nekartą kaltino jį už tai, 
kad neužpuldinėja ant pilių. Labiausia gi jį pykino 
perdidelis jo prisii išimas prie Pajautos, prie kurios kun 
toras perleisdavo net maldai pašvęstas valandas. Jau 
net ir kareiviai padėjo garsiai kalbėti apie jo meilę prie 
grąž os stabmeldės. Mokėjo vienok kuntoras pasiteisin 
ti iš visų savo pasielgimų ir perkalbėti preorą, kad ne 

rašytų mistrui apie jį jokių skundų. 
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ŽINGEIDŽIOS NAUIENOS. 
Kurs pasaulio kampas, gul’ taip tamsiam šešėlyj, 
Kad negirdėtų jos garbingo vardo? 

Trembecki. 

Tokiame stovyje buvo dalykai, kada kartą kun- 
toras, užprašytas pas Habdanką vakarieniauti, gavo ži- 
nią, kad grįžtantis iš Krokavos mistro pasiuntinys pra 
šo permainymo arklių. Kuntoras tuojaus liepė jį atves- 
ti. Habdankas su dukterim, pora kryžiokų, Pajauta ir 
keli lietuviai didžiūnai buvo užimti pribuvimu pasiun 
tinio. Pribuvęs pasiuntinys pasveikino kuntorą ir ati- 
džiai apsižvalgė aplinkui. Buvo tai neva puikus muzi 
kantas, kurį mistras išsiuntė Krokąvon ištiiti, ant kiek 
lenkai yra prielankus susijungimui su Lietuva. Kunto- 
ras pažino muzikantą ir, liepęs paduoti jam taurę vyno, 
klausė apie nauienas. 

— Ar galiu kalbėti ? — užklausė pasiuntinys. 
— Gali kalbėti viską, kas mums valia žinoti — 

atsakė kuntoras. — Juk muzikantas, žinai gaidas ir kur 
kokia dainuška tinka. Apart to dar mudu matysimės. 

— Nauienos yra visokios — atsakė pasiuntinys, 
— liūdnos ir linksmos, kaip paprasta vestuvėse, kur 
ne tas veda, kuris yra mylimas. Kas ten darėsi pir- 
miaus, tas mane neapeina. Pribuvau į Krokavą į kelia.- 
dienas po išleidimo pasiuntinių į Vilnių užprašyti Ja- 
gailą ant sosto. Žmonės labai džiaugėsi iš to išrinkimo, 
bet ne karalienė, tuomi labiau, kad rūmuose nuolat gy- 
veno Rtkužų kunigaikštis Vilhelmas. Mandagus tai 

viešpats, visados gerai man mokėdavo už serenadas, ku 
rias gr ežiau vakarais po karalienės lang,.is. Bjvo už- 

gavėnes, Krokava pilna didžiūnų, p:nigų skambėjimas 
linksmai atsimušė į ausis. Ponai kėlė puotas, aš jiems 
grieživu. Vilhelmo puotos buvo kopuikiausios. Nema- 
loniai ž urėjo ant to Dobieslavas, Krokavos kaštelionas, 
kurs užsispyrė Vilhelmą išvaryti iš rūmų. Surinkęs tat 

tarybon panašius sau lenkus, nuėjo su jais pas karalie- 
nę ir vaide visos tautos pradėjo perstatinėti, kad jei ji 
yra paskirta Lietuvos kunigaikščiui, kuris neužilgo tu- 
ri pribūti, pr dera prane.-ti Vilhelmui, kad giįštų 
į savo šalį. Karalienė su nuosteba klausė tos kalbos, 
o pabaigus, tarė, kad jo patėmijimus priima už priro- 
dymą pi ielankumo; bet pridūrė dar, kad, jaigu kas- 
nors išdrįstų užsiminti apie tai kunigaikščiui, labai ją 
užgautų. 

— Pirmiausia, nepatinka man — kalbėjo ji — 

tas atsišaukimas varde tautos, nes žemina sostą. Kas gi 
man, Lenkijos sosto valdytojai, galėtų uždrausti atiduo 
ti ranką kunigaikščiui Vilhelmui, kad šiandie norėčiau 
padaryti jį savo vyru ir Lenkijos karaliumi? 

— Šviesiausia karaliene! — tarė nulenkdamas 
galvą senukas — buk valia tavo! Jei perdrąsiai pakė- 
liau balsą, t»gul jus gerumas atleis mano atvirumui. 

— Ji {a idina jųsų pa godonę — jautriai tarė 
karalienė. — Pasakykite tat visiemB tiems, kurie pik- 

(Toliaus bus). 
/ 

Br. Vargšas. 

JONO ŠIRDIS. 
Drama 5-se veikmėse. 

(Tąsa). 
Vincas. Kas tau rupi?... 
Laurukas. (Su ašaromis) Eina- 

me į vidų... Ji taip labai serga; tik... 
tik dūsauja... Einame... (Veda Vincą). 

Vincas. (Sau). Ką aš ten veiksiu 

įėjęs?... Ką?... 
Laurukas. Vincai nemušk dau- 

giau manęs, tik einam į vidų... Agnė se- 

nai tavęs laukia... 
Vincas. (E'na). E:siu nuodinties 

tuo paveikslu. .. (E damas). Tu davei pi- 
nigų motinai. Einame... (Vincas ir Lau- 
rukas išeina). 

VI 
Įeina Jonas. 

Jonas. (Vienas atsargiai užeina 
ant scenos). Čia, čia ji vargsta... Girdė 

jau serga. .. Aš už tave vargau, aš už ta- 

ve kentėjau, aš už tave t ek as irų išliejau, 
dabar tu pasiraityk; pasiraityk prie mano 

akių. (Eina prie lango). Ir Laurukas ir 

Spirge viče ca Sunkios mano rankos 
neištruksite iš jų... Agnute, tu seigi? 
E kš, čia, aš tau padėsiu aš tave išgelbėsiu, 
aš tave priglausiu prie savo susopėjusios 
krutinės, ir tu busi sveika ir aš... busiu 
laimingu. O kaip aš tada bučiau lai- 

mingu; laimingiausiu žmogumi!... Nuo 
tos dienos kada aš čia pargrįžau ir kada 
Vincas mane sumušo prie tavo akių, aš 

nešioju su savimi šitą mažą... mažutėlę 
bonkutę. .. nešioju savo mirtį su savimi 
ir d įbar aš jos laukiu, laukiu drauge savo 

laimės. .. Kada mirtis priglaus mane prie 
savo šaltų kaulų, kada ji apkabins savo 

1aisiom šaltom rankom, tada, tik tada aš 

pasilsėsiu, tada tik aš atrasiu senai ieško- 

mą ramumą. Nieks dar jautriai, nuo šir- 
dies manęs neapkabino, nieks, kaip ilgai 
gyvenu, mane nepriglaudė; matyt toks 
mano likimas. .. (apsidairęs, beprotiškai) 
Agnute, Agnute, ar girdi mano sielos de 

javimus?... Ar tu girdi, kaip aš labai 
menčiu?.. (ironiškai). Ir tu dejuoji, ir tu 

kenti, ir tu drauge su manimi raitaisi!... 
O, aš laimingas, kad su tavim kenčiu... 

(Įeina L įurukas). 
VII 

Laurukas. (Įeina raudcdsmas) 
Oi, oi, oi jau numirė mano jauna šeimi 
ninkė... Prieš mirsiant ir mane pabučia 
vo... 

Jonas. Lauruk, artu matei Agnę?! 
Laurukas. O, tu, žaltys! 
Jonas. Ar matei, Agnę ? Sakyk ? 
Laurukas. E.kk ir tu dabar pa- 

sidžiaug.i... 
J o n a s. Kas yra ? Ko raudi ?.. 
Laurukas. (Raudomas). Jau už- 

merkė akis... 
Jonas. Mirė?! Ar Agnutė mirė?! 
Laurukas. Tai gi nešu ant pad 

dzvauų... Žaltys tu, žaltys... (Laurukas 
išeina). 

VIII 
Jonas. (Vienas). Pajudinkit var 

pus drauge ir uz mane. Ir mane paguldy 
kit į tą pačią duobę šalimais grabo Agnu- 
tės, kad aš bučia arti jos... Daugiau ne 
turiu dėl ko gyventi... (Išgeria nuodus) 

(Greitai i^ėga Ji.zė ir griebia už bon- 
kutės, bet ji jau tuščia) 

Juzė. Ką darai Jonai ? Ar tu nebe- 
turi dėlko gyventi ? 

Jonas. (I-sėmęs duoda visus pini 
gus Juze ). ^Daugiau n eko prie... manęs 
neliko... Šia priimk nuo manęs. .. tik 
vienas žmogus mane mylėjo, t.k vienam 
aš dar reika ingas!.. 

Juzė. Kam tu išgėrei ?... 
Jonas. Nebetur.u ką mylėti... 

nebeturiu kam keršyti... Oi... širdį man 

degina!.. (Drasko nuo kiūtinės marški 
niu ). Jus v 181 1 imingi, jus visi mylėjot.. 
tik niekur nerado laimės Jono širdis. 
(Puola ant rankų Juzės, ši paguldo jį aut 

žemės). 
(Už scenos girdžiasi varpai). 

IX 
Petronė. (Įeina raudo lama) Vie 

nutinė mano dukreie akis užmtrkė. Oi, tu 
Jonai, Jonai beširdi tu... 

X 

Juzė, Jonas gu’i, Petronė, Spirgeviče 
ir Vincas. 

Spirgeviče. Neraudok Petro- 
nė, aš senai spėjau, kad taip bus... 

Petronė. (Pro a aras). Oi tu 
vientuitėle mano, vienturtėie... 

Vincas. (Pamato gulintį Joną) 
Jonas! C a Jonas gu i... 

Juzė. Jus jį nužudėt! Jus suėdėt 
širdį Jono!.. 

Petronė. Plaka mus Visagalis už 
nuodėmes. 

Spirgeviče. Aš senai spėjau, 
kad taip su Jonu atsitiks. 

Broliai neeikit pas žydą 
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Męs paeiuvam Siutą kokį kas Dori. Parduodu ke- 
letą lotų įvairiose vietose. Parduodu uaminius ra- 

kandus labai pigiai. Teipgi turiu įvairių kningų, 
puikių skaitymų ir D.L.Kun. paveikslų, ir svarbu 
turėti “Kovos ties Žalgiriu” pav. 500 m. sukaktu- 
vių baisios karės su kryžiokais. Teipgi užrašau 
“Kataliką”. Kreipkitės ant šio antrašo: 

KAZ. KUCZIKSKAS, 
16S1. Washiagloa Si., lilkrtrrt, Pa. 

LIETUVIS KRIAUCZIUS 
Siuvu visokias vyriszkas drapanas 

kaip tai: Overkotus ir visokios ma- 

dos Siutus. Meldžiu szelpt tautietį, o 

busite užganėdinti. Turiu daugelį vi- 

sokių ceikių; priegtam senas drapa- 
nas czystiju, skalbiu, taisau ir kvar- 

buoju. Meldžiu kreiptis pc antraszu: 

J. Kuczinskas, ; 
238 Slocum St. Kingston, Pa. į 

M R S. EIDVVARD B RA DEL 
Dirbtuve Kukardų, Szarpų, Vėliavų ir Bažnytinių Karūnų. 

Pristato Draugystėms parėdus. Siuva Sidabru ir Auksu. Rei- 

kale meldžiame kreiptis prie mųsų, o męs stengsiuesi kiek- 

vieną užsranedinti. Teipogi užlaikome gyvas kvietkas. 

1718 W. 47-th St. CHICARO, ILL. 

GEORGE HAZARD 
PLUMBERIS 

Suveda gazą, suras ir tt. Visu9 užkalbinimus greitai 
atlieka ir savo darbą gvarantuoja. 

3252 Emerald Avenue Chicago, III. 

TeleĮ’hone Yards 4527. 

VIENATINE LIETUVIŠKA DIDELE KRAUTUVE 
Gereusiu armonikų, ekripku, kiernetu, triubu, koncertinų ir dau- 
gybą visokiu muzikaiiszku instrumentu. Puikiausia dziegoreliu, 

1 lenciugieliu, visokiu gražiu žiedu, geru britvu, drukavojimui ma* 
szinukiu, albumu, revolveriu, kryžių, guminiu litaru, istcriezku ir 
maldaknygių, visokiu gražiu popieru dcl raszymo gromatu tuzinas 
25c., 5 tuz. už $1.00. Atsiurk savo tikrą adresą ir už 5c. marką o an- 

^ turėsi No. 3 katalogą su 450 paveiksiu ir 1 000 visokiu naudingu dai- 
v ktu. Apz Tvatintuoju kad manotavoras pirmos kliasos o prekes pi- 

gesnes kalu kitur. Orderius iszeinneziu greitaiin vi«us Amerikos, 
Kanados ir Anglijos krasztus. Kvieczin visus at lankit su visokiais 

pirkimais ir orderiais pa9 K. WILKKWIC1I, Dep. K. 113 GRANO ST. ksooklynn. 

JONAS MAŽEIKO 
Pirmiausias agentas ir notarijuszas 
<iel visokių reikalų ir rodos davėjas 
visose provose. Męs iszprovojem ko- 
geriansia arba greitai sutaikom. Kas 
norėtumėt pirkt namus arba farma, 
tai męs paskolinam pinigus pigiause 

JONAS MAŽEIKO 
130 Canalport Av., Tol. Canal R83 

TRADE MAttK 

Parnislyk Gerai 
kad risi gėrimai turinti mųsų Trade 
Mark yra geriausi. Btndvkit mųsų 
Ranger Spring 8traight Kentucky A- 
rielką. Mi}<u geriausios arielkos. 

IZIDOR KOHS & CO. 
išdirbeja 

3829 State St. Chicago, III. 
Phonu i»ouglas 3?9u 

Im. 23 Almenu 
Mikelio Laikrodėlis 
Vyriškas arba mo- 

teriškas laikrodė- 
lis gvarantuot. ant 

20metų paauksuo- 
tas dubeltavi Juk- 
sztai puikiai visaip 
iezmai ginti, gerai 
laiką laikanti, la- 

blausia naudojami keliauninkų kurio tu- 
ri daboti laiką. Specijališkas pasiųliji- 
inaa: Męs nusiųsime šitą laikrouelį kiek- 
vienam C. O. D už $">.75 ir expreso kas- 
'u< dėl peržiūrėjimo. Jei nepat ks, nemo- 
kėk nei cenio. Už jįkiiur mokėtum $35 
I4k paauksuotas lenciugeiis dovanai 
prie laikrodėlio. 

EXCELSIOR WATCH CO. 
904 Athenaeum Bldg.. Chlcago, III. 

THE FALCOM CIHAR FACT. 
Po vardu SAKALAS Cigaru Fabrikas 

J. A. NUTAUC SAV. 
— lszdirba geriausius — 

IIAVANOS CIO AKUS 
1601 W 47th St. CHICAUO. 

Tel. Yarde 1735. 

NAUJAS UYVASTES BiTTER TOMU 

T0T0N0L 
Geriausias gerymas nuo visokių ligų 

kaip tai: dėl Dispepsijos, Negromuliavi- 
mo, Konsti pači jos, Biliausness ir 1.1. 

TOTONOL drug CO. 
88 nd ir Sacraniento Are Chbago, III 

The Stiir Ulgar Mfg. Co. 
F. KRISZCZIOKAIT1S 

Plrmntinie Cigarų dirbėjas Ir pardavė- 
jas Chicago ir apielinkej Parduoda lie 
tuviszkus cigarus V uP> ir Gedimino. 
S9S K. 14th 81. Chicago Heigats, UI. 

DAKTARAS WISS1G 
ISZ SENO KRAJAUS 

Gydo labai pasekmingai visokias Ii* 
gas chrouiszkas vyriszkas ir moteri- 
szkas kurios yra nszsiseneje Jaigu 
kiti jums nepageibejo, atsilankykit 
pas mane. 

Egzaminayoja pirmu kartu dykai 

1727 18tagat. tarpe Panllnalr Wood 

Ofiso valandos 10 iki 12 ryte, nuo 3 
iki 4 ir nuo 6 iki 9 vakare. Nedalio- 
mis: 10 iki 2 P.M. 

Tel. Canal 3263. 

Lietuviška Pirtis 
ALEX KUPSHAS 

Užlaikau geriausią lietuviszką rnsiszką 
ir turkiszką pirtį ant Bridneporto. Ma- 
no pirtis būna ketvergaia dėl inote>ų o 

petnycziom ir subatorois dėl vyrų. Taip- 
gi užlaikau puikų salinna su visokiais 
skaniais gėrimais. Kuris pas mane atsi- 
lankys bus sz'rdinvai priimtas. 

141H SO MOKU A N M 

Lietuviszkas Buffetas 
Kas neturi nakvinBs. Pakeleivinei te- 

pu atsilanko prie mųsų, o męs Jums 
duokime atzakauczią vie'ą pailsiu ir pa- 
tarnavimu v sopiuose reikaluose. 

Lieku, Su godone, 

Kasiomis Idzilevicze 
3200 Aiiburn Avė. 

Godotini drangai! 
Kauno radybos ir visi pažptauii, ne- 

pamirszkite manęs, jog asz paeinu 
nuo S/idlavos. Meldžiu at- 

silankyti po No. 

Antanas Bndžins 
1445 S Halsted Str. 

Nauja Daktariška knyga 
Daktaras kišeniuie. 

Su paveikslais, naudingais patarimais 
ir daugybe receptų nuo visokių ligų, 
gražiai apdaryta su auksinėm raidėm ant 
apdaro, knyga parsiduoda po 1 dol. Tą 
knygų gali gauti dovanai užsirašyda- 
mas '‘Kataliką" ant metų mokėdamas 
prenumeratos 2 dol, mųsų agentui. 

M. PALTANAV1CZE 
51 Millbury St Woicester Maus 

A. COHEN, 
užlaiko 

DIDELE KRAUTUVE DR DUŽIU 
Jeigu Dorite pirkti ką nors ant žiemos 

ir szveuezių, eikite pas A. COHEN To- 
nai rasite visokių drabužių dėl vyrų, 
moterų ir vaikų. Turime daugyeę viso- 
kių puikių ezeverykų. Mus czienlot la- 
bai žemos. Męs kalbame lietuviuką1 

1334 Meram St danga, ŪL 


